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Maandag 20 juni: Op weg.
Om kwart over zeven zouden we verzamelen naast de balie voor onze vlucht, die via
Praag naar Tallinn zou gaan. Bijna iedereen is er. Ik moet op het vliegveld zelf
inchecken voor de groep en tegen de tijd dat er voor iedereen een ticket is geprint zijn
we compleet. Al spoedig blijkt dat het vliegtuig vertraging heeft, dat wordt penibel! We
hebben maar een half uur om over te stappen…. Voorverkenning levert op dat we in
ieder geval die dag nog Tallinn kunnen bereiken.
En zo is het ook gegaan. Bijna een uur te laat in Praag. De gate is dicht en het toestel
gevlogen. Inmiddels is Czech Airlines op de hoogte en biedt een vlucht aan met
Lufthansa via Frankfurt. Deze beste keus aanvaard. De aansluiting in Frankfurt wordt
weer steeds krapper. Opnieuw vertraging. Er gaan stemmen op ‘als we die niet halen,
vlieg ik door naar Schiphol’. Zo ver is het niet gekomen. Op tijd met het nieuwe
groepsticket door de controle. Inmiddels bericht naar Tallinn dat we enkele uren later
zouden aankomen en dat we het middagprogramma kunnen vergeten. De vlucht langs
de Baltische kust is prachtig; hier zullen we de komende twee weken doorbrengen!
Hoe zou het met de koffers zijn? Slechts één koffer is niet meegekomen, maar blijkt na
scannen bij het betreffende loket, wel in Frankfurt gesignaleerd. Die zou de volgende
dag worden afgeleverd bij het hotel. Eindelijk door de uitgang, waar onze gids , Rein
Kuresoo, ons staat op te wachten. De bus komt spoedig voorrijden, ondertussen voor
ijskoude drankjes gezorgd. Het volgende probleem dient zich aan: de bagageruimte is te
klein en er is geen aanhanger. Met de koffers in het gangpad, zitten we als haringen in
een ton. De chauffeur rijdt voorzichtig met zijn nieuwe bus door Tallinn, op weg naar het
hotel bij de Matsalu Bay. Modern en oud Estland passeren we. De oude huizenblokken
uit de Russische tijd zijn nog niet verdwenen, maar ook het nieuwe elan van deze EUstaat is herkenbaar.
Na zo’n anderhalf uur rijden komen we aan bij het fraai gelegen, prettig ogende Altmoisa
hotel . Ook van binnen ziet het er aangenaam uit. Gerenoveerde kamers en een
gezellige eetruimte. Snel de kamers verdeeld en aan tafel. Iedereen heeft wel erg veel
trek. Het ovengerecht smaakt prima, evenals het toetje. Een aangenaam verblijf na een
lange dag met hindernissen. En er is de beloofde Wifi.
Jopie Siskens

Dinsdag 21 juni: Haapsalu, wetlands en NW-kust
Het Altmoise Hotel ligt prachtig temidden van
bossen, moerassige vlaktes en weelderige
hooilanden. ’s Nachts hoor je helemaal niets,
behalve de uitbundige zang van de Noordse
nachtegaal. Gisteravond heeft Marijke het
plankierpad door het moeras vlak voor het
hotel al afgelopen en heeft toen een eland
gezien. Dus na het ontbijt (van 7:00 tot 8:00)
is er een korte wandeling tot 9 uur over het
plankier gepland o.l.v. onze gids Rein. We
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zien al veel leuke plantensoorten, maar helaas geen eland. Ook ontdekken we de eerste
purperstreepparelmoervlinder, een vlindertje dat we na vandaag nog talloze keren zullen
zien.
Om 9:00 vertrekken we met onze bus naar Haapsalu. Zonder onze koffers in het
middenpad is het al heel wat geriefelijker zitten. Het zonnetje gaat af en toe schuil achter
de wolken. Rein geeft ondertussen uitleg over de geologische geschiedenis van het
gebied, dat per jaar 2 mm stijgt. We bezoeken enkele vogeltorens die in het oosten rond
de baai van Haapsalu zijn opgericht. We ontdekken een mooie zeearend, een paartje
kraanvogels langs de bosrand en er vliegen heel veel libellen.
Op de terugweg ontdek ik dat ik mijn een pootstatiefje
ben verloren in het veen. Hopelijk wordt het door een
Est gevonden die het kan gebruiken…
We keren weer terug naar Haapsalu om daar bij een
grote vijver (Väike viik) enkele kuifduikers te
ontdekken. Het is niet duidelijk of ze jongen hebben;
ze zijn wel erg actief en duiken steeds weer onder om
dan tientallen meters verder weer boven te komen.
Prachtig is het ringetje om het oog te zien.
De lunchtijd is per telefoon gelukkig vervroegd naar 13:00 (i.p.v. 14:00). Voor de lunch
gaan we nog even naar de haven van Haapsalu kijken. Het levert een zeearend op die
zit uit te buiken op een dikke steen en talloze visdieven. Daarna bezoeken we een
prachtige 14e eeuwse vesting, een bisschoppelijk kasteel. Maar wij zijn natuurlijk vooral
geïnteresseerd in vogels en we ontdekken tot onze verrassing een grote zaagbek die in
een nis in een muur verdwijnt. Een broedgeval van een zaagbek in een kasteel!
Onze lunch vindt plaats in een kleine eetgelegenheid Wiigi Kohvike aan de rand van de
vijver met de kuifduikers. We schuiven de vitrages opzij om beter zicht te hebben. De
lunch bestaat uit een warme pastaschotel. En als toetje krijgen de koffiedrinkers koffie
met een heerlijk gebak. Een enkele theedrinker besluit alsnog koffie te bestellen, zodat
ook hij gebak krijgt. Jan belt met een Nederlandse kennis van ons die in Estland is gaan
wonen, 3 km van ons hotel. Ze is thuis en zal ons vanavond even komen halen.
Om 14:00 gaat het richting wetlands. Het is een strook
land die ligt tussen het voormalige eiland Nooarootsi
poolsaar en het vaste land van Estland. Het eiland is
langzaam gaan stijgen (dat doet het nog steeds) en
daardoor kwam ook die strook naar boven waar nu
prachtige wetlands zijn. Eigenlijk zijn het dichtgroeiende
meren. We gaan het vanaf de uitkijktoren bij Saare
bekijken. We ontdekken diverse orchissoorten en
ontzettend veel libellen.
De bus brengt ons daarna naar de NW-kust. We zoeken
een winkel om water te kopen maar de enige winkel is
gesloten. We rijden verder over een halfverharde weg,
parallel aan de kust. We krijgen zo langzamerhand wel
een goede indruk van deze streek die is uitgeroepen tot
landschapsreservaat: veel dennenbos, soms een
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kampeerplaats, veel bloemrijke weides. Een wespendief is vanuit de bus te zien. Op een
stopplek ontdekken we Linnaeusklokje, zevenster en dalkruid. In de bossen groeit bijna
overal de bosbes, die door de auerhoen wordt gegeten.
We rijden verder naar een plek waar twee jaar geleden
gekozen voor een natuurlijk herstel. Wat men wel heeft
gedaan is enorme brede brandgangen maken om een
herhaling te voorkomen. Het gebied maakt een
desolate indruk, al die zwartgeblakerde stammen.
Maar bij sommige bomen lijkt het erger dan is: de
grove den heeft nl. een dikke bast die tegen brand
bestand is.
Op de bodem begint het alweer begroeid te raken: de
heerlijk ruikende moerasrozemarijn staat nog een beetje te bloeien. Ook vinden we er
zonnedauw, veenbes, lavendelheide, eenbloemig en rond wintergroen, en heel veel
moerasbraam.
In de verte ontwaren we een hoge den met een visarendnest. We zien de visarend een
eindje verderop zitten, en ook op het nest flappert af en toe een vleugel. Door de brand
is het broedsel twee jaar geleden mislukt, maar gelukkig lijkt het nu wel te lukken. In het
gebied zijn mooie zandduinen te zien, natuurlijke zandverstuivingen.
Enig tumult onstaat als er een jonge zeearend over onze hoofden vliegt. Mooi om te
fotograferen!
Om 19:15 start de bus de terugreis. We komen om 20:30 aan bij ons hotel, waar we
bijna meteen aan tafel kunnen. Voor Jan en mij geen warme hap dit keer, we gaan met
Miranda naar het nabij gelegen Haeska. Daar hebben we een gezellige avond met
Miranda en Trinus, nadat we hun huis met de enorme lap grond van 26 ha hebben
bewonderd. We horen dat er in Estland veel werk te doen is op het gebied van
natuurinventarisaties en vogeltellingen. Er zijn te weinig Estlandse biologen om aan de
vraag te voldoen, vandaar dat Nederlanders zoals Trinus Haitjema de kost kan
verdienen door het uitvoeren van dergelijke opdrachten. In de zomer ringt hij
reuzensterns en jonge kraanvogels en in de herfst leest hij ringen af in de Matsalu Bay
vanaf het eigen landgoed.
Tegen 23:30 weer terug in ons hotel, waar we omrollen van de slaap en de opgedane
indrukken.
Ina Marbus

Woensdag 22 juni Matsalu Natiopnaal Park, Laelatu en penninsula Puhtu.
Vandaag zullen we het vaste land verlaten, om voor zes dagen naar het eiland
Saaremaa te gaan. Helaas heeft onze chauffeur Tonu nog steeds geen aanhangwagen
georganiseerd en zal het zeer benauwd worden om de hele dag met de koffers te reizen.
Daarom is besloten het programma wat in te korten en later de koffers op te halen.
Allereerst gaan we naar Aeske lang de kust in Matsalu Nationaal Park. Hier is een
vogelreservaat, maar helaas we zijn waarschijnlijk in de verkeerde tijd. Veel wind en veel
wolken. Wat op mij een grote indruk maakt zijn de huiszwaluwen. Tegen het dak, van
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een boerenschuur die omgebouwd wordt tot vakantiewoningen, een serie rijtjeshuizen in
de vorm van zwaluwnesten. Het is er een gekwetter van jewelste en de oude vogels
blijven in en uit vliegen.
Nadat we hier van de sfeer genoten hebben gaat het
door naar Lealatu bebost weiland (wooded meadow).
Het beheer van deze weilanden is al meer dan 1000
jaar hetzelfde. De onderbegroeiing wordt weggekapt
en er wordt gemaaid, om te zorgen voor licht op de
bodem. Daardoor is hier een prachtige plantengroei.
Er zijn per vierkante meter 76 verschillende soorten
planten waargenomen. Wat mij het meest getroffen
heeft zijn de grote aantallen Malampyrum nemorosum, een Hengelsoort. Ik wandel hier
een eindje op met Aletta. Als ik lekker ga zitten genieten op mijn krukje, gaat zij nog een
eindje door. En ,ja hoor ze ziet er een: een eland.
Vervolgen gaan we lunchen bij de boer. Deze Duitssprekende Esten zetten ons een
heerlijk maal voor van schnitzel met aardappelen, worteltjes en doperwten, waarover
een saus en waarbij bruin rozijnenbrood geserveerd wordt. Het was heel gezellig daar
buiten aan een lange houten tafel met houten
banken.
Voordat we verder gaan nog even naar het
toilet, het meest bijzondere van de hele reis:
Een houten gebouwtje met een roze WC en
verder met roze en lila bekleed.
Uiteindelijk worden we vlak bij de opstapplaats
van de ferry naar Saaremaa afgezet om te
wandelen in het Puthu penisula. Het is een
deel van het Puthu-Laelatu Reservaat dat
dateert van 1957 en in 1995 toegevoegd is aan
het Matsalu Reservaat. Op de kaart is aangegeven dat hier veel vogels zijn, maar
waarschijnlijk ook hier in een andere tijd van het jaar. Ik heb er nauwelijks vogels gezien.
Toch was het een lekkere wandeling.
De bus is inmiddels met Tonu en Ben naar het hotel gegaan om de koffers op te halen.
Wij worden op tijd weer opgehaald om de ferry van vijf uur te halen. Omdat we
besproken plaatsen hebben kunnen we een enorme rij wachtende auto’s passeren en
zonder oponthoud de ferry op. Daar is net genoeg tijd om een kopje koffie te drinken. Er
is nog even sprake van dat wij aan de overkant weer koffie moeten drinken, omdat de
chauffeur aan zijn rusttijd moet komen. Maar gelukkig ook hij kan koffie drinken en de
overtocht duurt net lang genoeg om aan zijn rusttijd te komen.
Dus we kunnen lekker doorrijden. Eerst over het
eiland Muhu dan Saaremaa dat daarmee
verbonden is door een dam. Onderweg komen we
weer langs “wooded meadows”, echter nu een
ander soort. Hier wordt de onderbegroeiing
verwijderd door middel van begrazing. Verder is er
veel gehooid land. De balen hooi, in wit plastic
gepakt, staan in lange rijen op het land.
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We moeten het hele eiland over, via Kuressaare, Arandi en Jõgela naar hotel Pilguse
Manor. Een oud landgoed, helemaal in het westen van Saameraa, dat voor een deel is
gerestaureerd. En op uiterst enthousiaste wijze wordt gerund door een vrouw met haar
gezin. Zij is in de zomer een gepassioneerde gastvrouw en in de winter docent
psychologie. Dit is ons verblijf voor de komende zes dagen.
Iet Bakx
Donderdag 23 juni: Vilsandi
Op het programma van vandaag staat een bezoek aan het eiland Vilsandi, maar het
regent heftig. Daarom wordt het programma aangepast.
We gaan eerst met de bus naar een winkelcentrum bij Kuuresare. Het is een, wat mij
betreft onverwacht, mooi centrum met veel moderne winkels. We kunnen daar
boodschappen doen en koffiedrinken in afwachting van het opknappen van het weer. De
weersverwachting is dat het in de middag gaat opklaren. Besloten wordt om toch naar
het eiland te gaan en wel met een boot die om 13.15
uur vertrekt.
Voordat we naar de haven gaan eerst nog een kort
bezoek aan het bezoekerscentrum in Loona, waar we
de lunch gaan halen.
Met twee boten gaan we om 13.15 naar Vilsandi. Het
is inmiddels droog geworden.
Vilsandi National Park is het oudste natuurreservaat
van Estland . Het is begonnen als Vaika Bird
Sanctuary op 14 augustus 1910. Het reservaat werd
van 1924 tot 1941 beheerd door de Universiteit van Tartu. In 1957 is het opnieuw als
reservaat in beheer genomen. Nu is het aangewezen als Natura-2000 gebied. Het eiland
is vooral beschermd als broed-, rust- en overwinteringgebied van vogels. Het gebied is
rijk aan plantensoorten, die karakteristiek zijn voor West Saaremaa. Dankzij het milde
klimaat en een grote variëteit in habitats groeien er veel zeldzame, bedreigde en
beschermde soorten. De kustkliffen tonen 425 -430 miljoen jaar oude Silurische
sedimenten.

De boten die ons vervoeren lijken gewone boten
met zitplaatsen buiten en in de kajuit, maar de
schippers gedragen zich alsof zij een speedboot
besturen. Neus omhoog en stotend op de golven.
Voor de mensen die buiten zitten wacht een
intense doop.
In het bezoekerscentrum op het eiland eten we de
lunch op bestaande uit quiches. Daarna een
wandeling over het eiland, naar de vuurtoren. Veel
planten worden gezien. Vogels vallen, zoals de
gehele reis wat tegen. Het is dan ook niet echt de meest aantrekkelijke tijd om vogels te
spotten.
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De terugtocht van de vuurtoren naar de haven wordt door een aantal van ons per truck
afgelegd.
De terugtocht per boot is wellicht nog wilder dan de heenreis. Eén groep gaat per open
boot. Het resultaat is veel kletsnatte mensen en het sneuvelen van twee fototoestellen.
Omdat iedereen zo nat is gaan we eerst naar het hotel terug om droge kleren aan te
trekken. Het diner wordt geserveerd in een
landhuis bij het bezoekerscentrum in Loona. Het
diner valt enigszins tegen, als groente één blaadje
sla met drie schijfjes tomaat.
.
Na het diner wordt het bezoekerscentrum speciaal
voor ons geopend en krijgen we de kans om het te
bekijken Het centrum biedt informatie over de
planten en dieren op Vilsandi. Er is een nieuwe
tweede ruimte met een fossielen verzameling. Het
is een prachtige avond en de wandeling door het
park bevalt mij goed.
Marchien van Looij
Vrijdag 24 juni: Schiereiland Sõrve
Om 9 uur vertrokken we met zonnig weer. Onderweg zagen we vanuit de bus al 3
kraanvogels in de wei. We reden langs de westelijke kustweg van het schiereiland Sõrve,
dat aan de zuidwestkant van het eiland Saaremaa ligt. Bij de eerste stop bij een meertje
liepen een paar zwarte ruiters. Daarvoor, in de berm, zou volgens Rein onze gids de
“aangebrande Orchis” staan. Na veel speuren niets gevonden, wel een addertong.
Bij de tweede stop hadden we mooi uitzicht op de Baltische Zee. Zo’n 5 tot 10 meter
boven de zeespiegel lag een kalksteenplateau bedekt met een dun laagje aarde (Alvar
of Alvaret), begroeid met witte margrieten, blauwe klokjes, gele muurpeper, daartussen
een enkel maanvarentje en hondskruid (orchidee). De vlinders vlogen af en aan, zoals
de oranje purperstreep parelmoervlinder, groot geaderd witje, wikkeblauwtje,
dwergblauwtje en groot dikkopje. Daarna naar de volgende plek, daar werd de
sperwergrasmus gelokt met geluid, hij liet zich nauwelijks zien, maar wel horen; telkens
verdween hij weer in de jeneverbesstruiken, in tegenstelling tot de grauwe klauwier, die
liet zich mooi bewonderen. Vlak voordat we
weer in de bus stapten, hoorden we op een
paar meter afstand een raspend geluid, dat was
de kwartelkoning in het hoge gras, wat een
apart geluid, zo dichtbij en toch niet te zien.
Nog nooit eerder gehoord.
Daarna op weg door dennenbossen richting het
zuiden, langs de kant van de weg oranje
roggelelie. We stopten aan de kust met grote
zwerfkeien; er werd druk naar bijzondere
stenen en fossielen gezocht en gevonden. Nu gingen we naar de zuidpunt, Sääre, van
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het schiereiland, waar 2 wilde zwanen zwommen. Voordat we gingen eten, kon je langs
de vuurtoren en kraampjes met houtsnijwerk, gedroogde vis, mutsen enz., over het
smalle kiezelstrand naar de uiterste punt lopen.( Daar kun je in de herfst miljoenen
vogels voorbij zien vliegen) Daar vlogen 2 Noordse sterns op.
Nu was het tijd om te eten in visrestaurant Sääre paargu We kregen” Baltic herring”
voorgeschoteld. Na uitgerust te zijn, reden we langs de oostkant van Sõrve terug . We
werden gedropt in een bos met kwelwater. Daar vonden we na enig zoeken Tofieldia
calyculata: een lelieachtige met roomgele aarvormige bloemen, ook stond er Parnassia,
bolletjeskers en blad van leverbloempje, ondertussen hoorde je de fluiter.
Vervolgens de bus weer in en reden langs Sovjet monument voor gevallenen uit de
tweede Wereldoorlog. Een stukje verder kwamen we bij een oud eikenbos aan. Daar
klonk al direct het liedje van de rood-mus en we zagen hem ook nog. In dit bos stond het
plaatselijk vol met uitgebloeide “vrouwenschoentjes” ( orchidee) Jammer net 1 of 2
weken te laat! Hier komt ook de Noordse vleermuis (Eptesicus nilsonii) voor volgens een
bord. Moeilijk te lezen, alles in het Ests .
Toen huiswaarts via de havenplaats Kuressaare,
langs het slot en de markt richting Pilguse Manor,
waar de boeren- en huiszwaluwen rondvlogen en de
kramsvogels en tapuiten op het veld liepen en de
waterral te horen was in het riet .Vandaag enkele
mooie en bijzondere waarnemingen gehad.
(vrouwenschoentje,
Tofieldia,
kwartelkoning,
roodmus). Heel bijzonder ,allemaal op één dag.
Marijke Ammerlaan

Zaterdag 25 juni: Het eiland Abruka.
Op de zesde dag van onze Estland- reis gaan wij een excursie maken naar het kleine
eiland Abruka ten zuiden van Saaremaa in de baai van Liivi.
Na het ontbijt vertrokken wij naar Kuressaare om de plaatselijke markt te bezoeken.
Bijzondere producten op deze markt waren onder andere veel zelf gemaakte wollen
stoffen (breiwerk) en houtsnijwerk, soms ingelegd. In enkele kramen waren groenten
meestal van eigen teelt, groenten plantjes en vruchten te koop. Speciaal vermeldt moet
worden dat die lekkere kersen, volgens een aantal dames ook nog zo goedkoop waren!.
Eigenlijk ontbrak ons de tijd om deze uitgebreid te bezoeken. Er stonden nog twee
dingen op het lijstje, te weten het postkantoor en een kopje koffie natuurlijk met iets erbij
op een terrasje.
In het postkantoor ging het snel, er ging zelfs een extra loket voor ons open. Velen van
ons hadden wel ansichten maar geen postzegels. Een voordeel was juist, dat men hier
die bijzondere prachtige postzegels verkocht. En dit was ook de laatste mogelijkheid om
de ansichten op tijd thuis te krijgen!. Het kopje koffie of thee zeker met iets erbij konden
de meesten wel vergeten.
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Vanuit Kuressaare reden wij snel met onze bus naar het zeer kleine havenplaatje
Roomassaare waar wij om 10.00 uur werden verwacht om in te schepen naar Abruka.
Wat voor bootjes zouden het zijn ? Weer 2 speedbootjes als 2 dagen geleden naar het
eiland Vilsandi. Gelukkig, niet. Wij werden op de kade opgewacht door een paar
gemoedelijke oude schippers met hun twee kleine bootjes om ons over te zetten. Na
ongeveer een half uur varen, bereiken wij de haven van Abruka.
In de haven dobberde al een kleine ijseend,
vermoedelijk een jong of niet? Onder onze
vogelaars ontstond een pittige discussie. Tot slot
het was een ijseend!
Op enkele banken en tafels maakte iedereen zijn
eigen lunchpakket klaar. Vooral veel drinken
meenemen, het zou een warme dag gaan worden!
Een klein gebouwtje aan de haven diende als
wachtruimte voor de bootpassagiers en voor het
geven van informatie over het eiland. Men
vertelde dat midden op het eiland een prachtig museum, gevestigd in een oude boerderij,
was en daar moesten wij zijn.
Vanaf de haven was er een smalle weg dwars door wei- en hooilanden met de typische
Estlandse windmolens en bossen komen wij bij dit prachtige museum aan. En wat waren
er vele soorten T shirt.
De oppervlakte van het eiland Abruka is ongeveer 9 vierkante kilometer en word
bewoond door ongeveer 150 personen, waarvan 14 permanent en de rest alleen inde
zomer in het toerisme. Het zijn voornamelijk agrariërs, vissers en enkele werken in het
toerisme.
Meer dan ⅔ van Abruka is begroeid met een bijzonder rijk en zeldzaam type bos. In het
bos groeien hoofdzakelijk linden, maar ook iepen, essen en esdoorns. De ouderdom van
iepen en linden wordt geschat op ruim 100 jaar en ze bereiken een hoogte van 30
meter. Op de bospaden bevonden zich veel wijngaardslakken en tientallen orchideeën.
Om er een te noemen Wit Bosvogeltje!.
Tijdens de trip werden een aantal vogels gezien en/of gehoord. Enkele zijn de Bonte
Vliegenvanger, Groenling en Kwartelkoning.
In het vrije veld onder een blauwe hemel picknickten wij. Een aantal besloot nog een
kleine wandeling te maken naar de vuurtoren van Abruka met een hoogte van ongeveer
34 meter. Het weggetje voerde ons langs een aantal oude boerderijen en graslanden,
die enkele dagen geleden gemaaid waren. We vervolgen onze weg. Een deel van het
pad werd regelmatig belopen en gemaaid. Een stuk ging door anderhalve meter hoog
riet interessant, maar wel apart.
Aan gekomen bij de vuurtoren bleek, dat deze alleen op verzoek geopend was. Bij het
huisje van de vuurtorenwachter had men een prachtig uitzicht over het riet, strandjes,
zee en haventje. Het was nog even hard door lopen om om 17.00 uur weer in te
schepen. Na ongeveer na een half uur varen gingen we in Roomassaare aan wal. Via
een kleine omweg zijn wij huiswaarts gekeerd.
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Veel tijd hadden wij niet meer om uitgerust en opgefrist aan het diner te verschijnen. Het
was weer een verrukkelijk diner. Welterusten.
Sjef van Beek
Zondag 26 juni: Lake Kaali, Ladevahe Nature Reserve en Kuressare.
7 uur ontbijt, de dag begint feestelijk, Rixt is jarig en er wordt voor haar gezongen en ze
krijgt een prachtig veldboeket met een felicitatiekaart vol handtekeningen aangeboden.
8 uur vertrek. Vandaag gaan wij naar Lake Kaali,
een meteorietkrater.
Rein, onze gids,vertelt bij het informatiebord:
De meteoriet bestaat grotendeels uit ijzer en kwam
zo’n 4000jaar voor Chr. naar beneden. De
meteoriet heeft een diameter van 3-6 meter en
een gewicht van 46 ton. het gat dat door deze
inslag wordt veroorzaakt heeft een diameter van
110 meter en is 22 meter diep. In de omgeving
liggen nog 9 kleinere kraters.
Het gaf zo,n grote stofwolk dat men in Zweden
dacht dat de zon naar beneden gevallen was.
De Estlanders beschouwen het als een heilige plaats en er is een kerk en een klooster
naast gebouwd. Sinds 1938 wordt het gebied beschermd. De krater is nu vol water, wij
wandelen er deels omheen en gaan via de kraterwand naar de wal die er omheen ligt ,
een hele klim. Via de wal weer terug naar het beginpunt. Wij zien turkse lelies en
chrisstoffelkruid of zwarte gifbes. Zwaluwen scheren over het water om te drinken. Wij
luisteren naar de spotvogel en kijken naar de grauwe vliegevanger die vlinders vangt, de
deugniet.
In het klooster worden handwerken verkocht en ik koop wat haakwerkjes en een paar
mooie wollen handschoenen.
Wij gaan naar Laidevahe nature reserve. Er loopt een kudde Estlandse paarden en de
gids is voorzichtig. De bus wordt wel binnen het hek gereden en wij mogen uitstappen
maar moeten de paarden in de gaten houden;
zodra de hengsten komen aandraven gaan
wij terug naar de bus en de paarden gaan
weer rustig grazen .Wij rijden verder het
gebied in en iedereen gaat zijn /haar gang.
planten, vogels, vlinders of libellen bekijken
en langzaam komen de paarden weer onze
kant op en wij besluiten te vertrekken en nog
even aan de andere kant van het park te
kijken; er wordt een korte wandeling gemaakt,
wij zien zeer veel bremrapen. Keizerlibelle en
bruine glazenmaker.
Om 13.00 gaan wij lunchen bij de familie Vactra, Rein kent de mensen en zij hebben
buiten de tafels gedekt en een lekkere lunch voor ons klaar gemaakt. Een maaltijdsoep
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met eigengebakken brood. Koffie met gebak toe.
Op tafel staat altijd een kan met water meestal met
een kleurtje door een scheutje bessensap of fruit.
Wij vertrekken weer en gaan naar het stadje
Kuressaare om het kasteel te bezoeken. Wij krijgen
1 uur de tijd, te kort om ook in het kasteel te kijken.
Om 16.00 worden wij in het restaurant Sadhu
verwacht voor koffie met gebak ter gelegenheid
van Rixt haar verjaardag. Het gebak is heerlijk
maar de koffiemachine crasht bij zoveel kopjes tegelijk en gaan de meesten maar over
op thee of cola.
Wij zijn “vroeg “ bij het hotel terug en hebben tijd om lekker buiten te zitten om uit te
rusten van de dag.
S,avonds om 23.00 is er een nachtwandeling gepland om elanden te zien. De helft van
de groep gaat mee, wij horen waterral en porseleinhoen. Later de Noordse nachtegaal.
Helaas geen elanden .
Dette Vethaak-Nijkamp
Maandag 27 juni: Rustdag met verkenning van de omgeving
Deze laatste dag op Saaremaa is een rustdag. Iedereen heeft daarom meer een
zondag- dan een maandaggevoel. Vandaag beschikken we niet over de bus en moeten
we ons in de omgeving van de Pilguse Manor
vermaken. Lunchpakketjes maken we zelf.
Er is wel voor liefhebbers een korte wandelexcursie
met Rein gepland. Het is een ontspannen
wandeling in vlak land langs de karakteristieke
muurtjes van gestapelde stenen. Spectaculair een
slang die zich verschuilt in een berg hooi. Na enige
tijd keert Rein terug. Ook een paar, die een
fietstocht gaan maken, keren terug. De rest geniet
van vele mooie planten en als tweede hoogtepunt
een stel parende oeverlibellen. Het derde
hoogtepunt een uitkijktoren met slaapgelegenheid.Uit de gevonden patronen blijkt het
voor de jacht te zijn. Als vierde hoogtepunt midden in het land een bootje. (Het lijkt wel
of het normaal hier natter is). Daar genieten we van onze lunch. We passeren nog zo’n
typische molen. En keren verzadigd terug naar huis. Heerlijk zo’n dag van rustig kuieren
in een zonnig landschap.
Jopie probeert al meerdere dagen fietsen voor deze dag te huren. De afstanden tussen
de dorpjes zijn te groot om te lopen, maar prima om per fiets te doen. De uitbater van
Loona Manor houdt haar dagen aan het lijntje, maar vandaag geeft zij uitsluitsel: er zijn
drie fietsen te huur. Het is snel duidelijk wie de drie bevoorrechten zijn. Die worden met
de auto opgehaald. Ter plekke treffen ze fietsen aan die direct het naastliggende
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museum in zouden kunnen. Vooroorlogse, Zweedse fietsen,
waar niet op viel te rijden. Het drietal is het rap eens, dat
wordt een wandeltocht van zo’n vijftien km, terug naar
Lümanda en Pilguse. Met Aletta en een kaart erbij kan dat
niet misgaan en wordt het een leuke middag. Met hun
hilarische verhaal zijn ze voor het avondeten terug.
’s Morgens hebben Yvonne en Els op het terrein een speciale waarneming gedaan. De
jonge kramsvogel die uit het nest was gevallen is verschalkt door een adder. Els heeft
dit tafereel koelbloedig op de foto gezet.
Wij zijn het pad gaan wandelen waar we de avond ervoor geprobeerd hebben
nachtzwaluwen en uilen te vinden. Nu vlogen daar drie Kraanvogels op die lange tijd
boven het terrein bleven hangen. Een paartje Geelgorzen liet zich goed horen en zien.
Verder zit er een Kleine bonte specht in een boom bij het eerste Ben van Muyen en
Jopie Siskens huis. Terug op het terrein van Pilguse Manor is de Roodmus weer actief,
evenals meerdere Tapuiten, Groenlingen, Kramsvogels en Grote lijsters. Ook spotten
we nog een Wespendief en een Sperwer.
’s Avonds weer een goede maaltijd met een drankje en na het eten lijsten of een
wandeling rond de Manor bij een ondergaande zon. De week is omgevlogen. Het was
hier goed toeven.
Ben van Muyen en Jopie Siskens

Dinsdag 28 juni: Long drive to Häädemeeste.
6:00u: gewekt door merel, groenling en onze trouwe huisvink. We moeten inpakken,
want er volgt een ‘long trip to Häädemeeste’, op het vasteland. Waar laat ik mijn
overschot aan fossielen? De stapelmuurtjes rondom Pilguse Moist blijken ideaal. Op een
muur zo volgeladen ziet men die paar steentjes niet…
Tonu, onze chauffeur van de eerste dagen, rijdt voor met zijn witte bus, met
aanhangwagentje voor de koffers! Dat gaat ruimte schelen in dat toch al krappe busje.
Het aanhangwagentje moet eerst worden
ontdaan van alle gruis en bouwafval van
vorige gebruikers. Mijn nieuwe koffer zal
weldra een doorleefde indruk maken.
8:00 uur: op weg voor de ‘long drive to
Häädemeeste’. In een bosrand bij Tumala
ziet Jan Marbus met zijn scherpe blik een
schitterende mannetjeseland, die we
allemaal uitgebreid kunnen bekijken omdat
hij in alle rust de bosrand blijft volgen.
Vervolgens maken we een tussenstop op
het eiland Muhu, dat met een dam aan Saaremaa is verbonden. De tussenstop betreft
het dorpje Koguva, een soort Ests Orvelte, waar de oude boerderijen nog echt rietgedekt
zijn en zelfs een soort brinkachtig grasveld met oude eiken aanwezig is. Helaas moeten
we de pont naar het vasteland wel op tijd halen, zodat we het dorpje op z’n
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Amerikaans/Japans doorracen en eigenlijk voor wat rustige foto’s geen tijd hebben: we
moeten VOORT!
Op de weg naar Pärnu, een badplaats aan de Baltische zee, maken we eerst een stop
bij het Tuhu moeras. We kunnen het hoogveengebied alleen via een plankier betreden.
De bus zal ons ophalen bij het einde ervan. De Estse moerassen zijn nog springlevend
en blijken bovendien extreem voedselarm. Prima voor blaasjeskruid en zonnedauw,
gagel, moerasrozemarijn, veenbes en lavendelheide, maar aiai, wat een zielige grove
dennetjes en berkjes: halfdood en een halve meter hoog op z’n best: een waar
bonsaibos. Struggle for life!
Bij de bus aangekomen wordt de eerste koninginnepage gesignaleerd, naast een
prachtige hamerboktor. De laatste vond Dette’s grijze bloes onweerstaanbaar, misschien
leek ze daardoor een aantrekkelijke (en, in dit milieu stevige) dennestam?
En voort gaat het weer, nu naar een stop in
de Nedremaa ‘wooded meadow’. Deze
bloemrijke weide, bestrooid met grillige
oude eiken, doet erg denken aan de
wooded meadow van Laelatu van dag 3.
Maar eerst een selfmade lunch aan de
picknicktafels, die ook hier weer gewoon
aanwezig zijn. Met de muggen valt het mee.
Omdat de zandsteenlaag hier dieper gaat
dan b.v. op Saaremaa, is uiteraard ook de
vegetatie anders. Trollius (uitgebloeid) valt
op en Rein, onze gids laat een paar
groeiplekken zien van vrouweschoentje
waar er honderden bijeen staan (of was dat nou een andere wooded meadow? Hier laat
de verslaglegging verstek gaan…). Fantastisch, al zijn ze dan uitgebloeid! Daarnaast
vinden we ook hier weer de opvallende Cirsium heterophyllum (ongelijkbladige distel).
En natuurlijk zijn er ook vogels: bonte specht (toch nog één in dit spechtrijke(??) land!),
bonte vliegenvanger, boomklever, boompieper.
Verder weer! Bij passage van de badplaats Pärnu heeft niemand zin om uit te stappen
en mee te gaan flaneren. We stomen door naar Häädemeeste en het in de buurt
gelegen Lepanina-hotel. Het ligt aan de kust en is helaas wat akelig van sfeer. In het
verleden was dit het hotel waar de Russische astronauten met hun gezinnen op vakantie
gingen. Het balcon ligt in de zon, maar heeft helaas geen stoelen…
De Baltische zee aan zijn voeten stelt ook al niets voor: een soort meer, geen golven,
nauwelijks eb en vloed, veel keien en algenflap, nauwelijks iets van schelpjes. Riet
groeit tot in het water. Als je wil zwemmen moet je minstens een paar kilometer lopen,
want een paar honderd meter uit de kust komt het water nog maar tot je kuiten…
Dan dus maar avondwandelen! Niet de in het vooruitzicht gestelde nachtzwaluw, maar
wel een hop, een grauwe klauwier en een jonge bonte strandloper zien Yvonne, mijn
kamergenote en ik. En we horen wel 4(!!) kwartelkoningen! We wachten ademloos een
half uur op het pad naar het strand, maar niemand van het viertal laat zich zien.
Misschien morgen?
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Terug naar het hotel, slalommend over privéterrein van vakantiehuizen (avatud!) en
geteisterd door de muggen. Bier!
Els Oosthuizen
Woensdag 29 juni: Nigula reservaar.
Met verhalen over een prachtige zonsondergang
boven zee en een avondjacht op wel vier
kwartelkoningen in de buurt van ons hotel troffen
wij elkaar zoals gewoonlijk bij het ontbijt om 7 uur.
Een rijkgevulde buffet tafel (voor de gemiddelde
Est is dit hotel onbetaalbaar, vertelde Rein) moest
ons genoeg energie voor een warme dag geven,
waarop wij flink zouden gaan lopen.
Twee deelneemsters kozen voor een rustig dagje
voor zichzelf aan zee.
Het Nigula natuurreservaat is in de Sovjettijd
ontstaan (ingericht), tussen 1957 en 1979. Het is
een groot, 64 vierkante km, veengebied in
ontwikkeling met kleine en grotere meertjes
(‘bogpods’), en ‘mineral islands’ daarin. Dat zijn
gebieden van zand en stenige ondergrond, waarop
bos is ontstaan.
In 1997 kreeg het onder het nieuwe bewind de
status van natuurreservaat; in 2004 is het een Natura 2000 gebied geworden. Behalve
als veengebied is het belangrijk voor vogels. Er huizen veel soorten roofvogels, en
verder komt hier de witrugspecht voor, en probeert men het de zwarte ooievaar zo naar
de zin te maken, dat hij een vaste bewoner gaat worden. In de trekvogeltijd wordt er veel
gefourageerd.
Het gebied ligt op de grens met Letland, en na WWII hebben zich er nog lange jaren
Esten en Letten schuilgehouden.
Kreten als ‘kraanvogel’, ‘vosje’, ‘klauwier’ etc
begeleidden ons onderweg naar de eerste korte stop bij
dit gebied, Kambaru Talu. In deze hoek van het
reservaat wordt ook nog geboerd, vandaar het info bord
met de titel ‘How can a cow protect nature’. Maar
roofvogels waren nog niet te bekennen, wel al
parelmoervlinders en blauwtjes langs de weg op de
vroege morgen.
Onze tweede stop was het startpunt van de langere
wandeling over een houten plankierpad door het
veengebied langs een groot meer, met uitkijktoren, en
verder naar één van de mineral islands, om die spechten
te horen/zien. Het was wekenlang warm en droog weer
geweest, dus de waterstand in het veen was niet zo
hoog, dat het plankier nog onder water lag.
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Een ringslang, enkele donkerbruine hagedissen, veel juffers en prachtige libellen, weinig
vlindertjes (geen honingbloempjes), nog steeds geen roofvogels, wel enkele
goudplevieren en een brileend onderweg; bloeiende zonnedauw, lycopodium, een
enkele orchidee. Maar hoe Rein ook zijn best deed met de ipod, de witrugspechten
lieten zich niet horen, en een zwarte ooievaar liet zich niet zien. Het was intussen
behoorlijk warm geworden, en niet iedereen liep het pad tot het eind (een uur heen, een
uur terug), maar er zijn vele prachtige libellen gefotografeerd.
Terug op de picknickplek verraste ditmaal een
cateringcollectief ons door ter plekke voor te rijden
met tafels, stoelen, tafellinnen en servies(!). Daarop
werd een voortreffelijke warme lunch geserveerd.
De beide dames, van wie één de biologe is die de
waterhuishouding in dit gebied managed, hadden
even
de
familie
ingeschakeld
voor
de
boodschappen.
Frisse
komkommer/kool
salade ,chiliconcarne ook voor vegetariers, een
prachtig versierde wortelcake die ook lekker
smaakte, limonade, aardbeien, en koffie of thee toe.
Een heerlijk uurtje in de schaduw van een langzamerhand zeer hete dag.
De rest van de middag besteedden wij aan een koele boswandeling langs een beek,
waar het water ook niet erg hoog in stond. Wij zouden de grote weerschijnvlinder er
kunnen zien, en prachtige bosbeekjuffers. Aanvankelijk maakten wij nog driftig foto’s van
een losse gevonden vlindervleugel met weerschijnkleur, maar aan het einde konden we
nog even op de knieën voor een levend exemplaar, dat alle tijd nam om mineraal te
fourageren op een steen bij de beek. En die mooie bosbeekjuffer ging er nog even naast
zitten.
Moe, warm en zweterig, kwamen wij bij het hotel. Wij meden de hete verbindingsslurf
(hoe verzinnen ze zo’n ding!), aten om 19 uur, maakten onze huiswerklijstjes buiten in
de avondzon. Sommigen gingen nog op kwartelkoning jacht, anderen genoten van hun
balkon of een wandelingetje langs het strand.
Nelleke Renaud
Donderdag 30 juni: Luitemaa beschermd gebied.
We starten vroeg (7:00 ontbijt) omdat er deze dag gewisseld wordt van hotel en het
eerste deel van de terugreis wordt gemaakt.
Misschien door de routine die we opgebouwd
hebben is ieder tijdig met zijn koffers op de
afgesproken inlaadplek. Die routine schijnt de
chauffeur
te missen,
want
met
het
manoeuvreren wacht hij tot alle koffers en
passagiers ingeladen zijn…
Maar om 8:10 verlaat de bus het terrein van
hotel Lepanina. De eerste stop laat niet lang op
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zich wachten: aan de kustweg bevindt zich birdstation Kabli met de Helgolandtrap. Dat is
een grote vanginstallatie (invliegfuik) om vogels op najaarstrek te kunnen ringen. We
krijgen 30 minuten om de omgeving te bekijken en het pad naar zee te volgen. Samen
met de uitkijktoren is deze plek in het najaar ongetwijfeld een toplokatie voor vogelaars!
Om 8:50 rijden we enkele kilometers en stoppen bij een parkeerplaats aan de Via
Baltica. We staan op een duinrug van zo’n 4500 jaar oud en daarachter ligt een
uitgestrekt hoogveengebied (Tolkuse). Er is een mooie route uitgezet, vrijwel geheel op
plankier en het eerste gedeelte gaat door de duinen met enkele trappen. Letterlijk
hoogtepunt hierbij is de uitkijktoren van 18 meter
hoog. Op het bovenste platform sta je 52 meter
boven zeeniveau en heb je een mooi uitzicht op het
oude duinlandschap (Rannametsa) - geheel
begroeid met grove den – en het hoogveengebied
Tolkuse. Bij een vennetje maken we een koffiestop
en gaan daarna terug naar de bus.
Om 11:15 zetten we koers naar een coastal
meadow, voorheen Rannametsa Soometsa (nu:
Luitema Nature Reserve) o.a. op zoek naar de
citroenkwik. Vanaf de vogelkijktoren heb je een
overzicht over dit kustlandschap. De kudde koeien die dit begraast ligt in de koelte van
het water op een zandplaat voor de kust. We zien veel gele kwikken en paapje maar
geen citroenkwik- wel de wilde gladiolen die hier in de kustzone voorkomen. Verspreid
langs de kustlijn op stenen en in de lucht tellen we 6 zeearenden. Ook leuk!
Om 12:00 verlaten we de schaduw van het huisje bij het infobord en wagen we ons weer
in de bus. Omdat de halfverharde wegen veel stof geven, zet de chauffeur de blazer uit
en de ramen dicht. Dan wordt het wel benauwd warm in de bus! Gelukkig zijn we al weer
snel op de asfaltweg en in het dorp achter de Musikaschool wacht de lunch op ons.
Enkele dames van de club die van alles organiseert ontvangen ons met een keurige
maaltijd en de liefhebbers kunnen zelfs muts, sokken of fijn haakwerk aanschaffen.
Ondanks de warmte kiezen we toch voor de
visvijvers en rond 14:00 arriveren we aan de
kust bij Pikla. Vanuit twee kijktorens is dit
uitgestrekte complex goed te overzien. Op het
water o.a. grote zaagbek met jongen en heel
veel brilduikers wat verder weg.
Na een goed uur stappen we weer in de bus
want we moeten nog verder vandaag. Over de
grote weg- Via Baltica- naar het noorden naar
Pärnu waar we na 16:00 aankomen. Vanwege
de warmte maken we een stop bij een
supermarkt en Jopie koopt fris(se)drank voor ieder. Na dit rustmoment slaan we een
zijweg in en verlaten de kustzone.
Rond 16:30 arriveren we bij Togi (± 25 km ten oosten van Pärnu) en staan voor hotel
Klara Manni. De groep wordt verdeeld over kamers in het hoofdgebouw en enkele
zomerhuizen. I.t.t. de voorgaande hotels heeft niet elke kamer eigen toilet en douche.
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Dat leidt tot enkele douchebeurten bij de buren. De situering is overigens fraai met bonte
vliegenvanger op het erf en weerschijnvlinder op de grond bij de keuken.
Na het diner en passeren van onweer op afstand kunnen we nog even het kerkje aan de
weg bezichtigen. Daar proberen ze nu culturele activiteiten te organiseren en werken ze
aan het opknappen van het vervallen gebouw. De hotelier vertelde hierbij ook dat hij
regelmatig naar Holland gaat o.a. voor zaken in Aalsmeer. Hij levert potgrond voor de
tuinders.
Jan Marbus
Vrijdag 1 juli: Soomaa National Park
Vandaag, alweer de laatste dag vóór het vertrek naar Nederland, staat de hele dag in
het teken van het Soomaa National Park. Het park ligt niet ver van ons onderkomen
en ’s morgens vroeg na een korte busrit zijn we er al. Onderweg in de bus vertelt Rein
één en ander over dit park. Deze dag maken we een drietal kortere en langere
wandelingen. Het was een warme dag met, in tegenstelling tot de dagen ervoor, heel
veel muggen.

1. Na een rit over een onverharde weg, waardoor de airco uit moet, ramen dicht en het
dus heel benauwd is, stappen we uit voor het eerste excursiepunt op de parkeerplaats
Karuskose. We maken een korte wandeling over een bospad dat uitkomt op een
bloemrijke weide. Langs het pad zien we veel fraaie weerschijnvlinders en passeren een
schuur met daarin de voor het gebied kenmerken-de kano’s. Dit zijn uitgeholde
boomstammen van essenhout.
Dan komen we bij een rivier met een voor het
gebied kenmerkende hangbrug. Rein moedigt
ons aan de hangbrug te “nemen”, maar
makkelijker gezegd dan gedaan. De brug
wiebelt erg en er kan maar één persoon tegelijk
over. De touwen om je aan vast te houden
liggen midden op de brug erg laag en daardoor
wordt het handen- en voetenwerk. Behalve een
paar manspersonen, die het er niet op wagen,
haalt iedereen de overkant. We zijn op het erf
van een huis aangeland waar een oude dame
woonde, tot het moment dat zij te slecht was om de hangbrug nog over te gaan. Daarna
weer dezelfde route terug naar het busje. Langs het pad hoorden we het geluid van de
krekelzanger.

2. De tweede excursie is een wandeling door het bos naar het grootste hoogveen van
het park. Het bos is sprookjesachtig mooi met voornamelijk berk en fijnspar. En als
onderbegroeiïng o.a. klaverzuring, salomonszegel, lelietje der dalen. Plaatselijk ook
wolfsklauwen (Lycopodium annotinum). Op verschillende plaatsen in het bos zien we
bordjes met aanduidingen van de hoogtestand van het water tijdens de laatste
overstroming.
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Na een steile klim komen we in het hoogveen.
De hoogte die we overbruggen is ongeveer
gelijk aan de dikte van het hoogveen (ca 8m).
Dit hoogveen met de naam Kuresoo is het
grootste hoogveen van Estland (11.000 ha) met
een dikte tussen de 4 en 7,5 m. Het hoogveen
kan zich niet uitbreiden door de invloed van de
overstromingen. Dit veroorzaakt ook de steile
hellingen tussen het bos en hoogveen. Het
hoogveen laten we verder voor wat het is, maar
we beklimmen wel de uitzichtstoren. En tot
onze grote verrassing zien we in de verte een eland. We nemen dezelfde route terug
naar de bus. Inmiddels wordt het steeds warmer en daarmee verschijnen er ook steeds
meer muggen.
Het is maar een kort stukje rijden naar het bezoekerscentrum van het Soomaa park,
maar we gebruiken daar eerst de lunch. Een paar in klederdracht gestoken dames
hebben dit voor ons bereid en we laten het ons goed smaken.
Daarna bekijken we het bezoekerscentrum van het nationale park Soomaa. Op de
bovenverdieping is een kleine tentoonstelling van o.a. dieren uit het gebied.

3. De middag- en tevens laatste excursie van deze dag is
fraaie route, deels over vlonders en gaat langs de oever
van een rivier. De bevers laten zich niet zien, maar het
werk van de bevers in de vorm van aangevreten
boomstammen en dammen wel. Overal langs het pad
staan in-formatieborden. Het aangrenzende gebied wordt
geschikt gemaakt voor de spotted eagle (schreeuwarend?)
en zwarte ooivaar.
Op de terugweg naar ons onderkomen Klaara-Manni stopt
het busje bij het kerkje van Tori. Jopie haalt voor ons ijsjes
en frisdrank, waarna we het kerkje kunnen bezichtigen.
Het kerkje is in de oorlog verwoest, maar weer opgeknapt.
Bijzonder leuk is de buitenkant van zwerfkeien. Tot onze
verrassing komen er bruidsauto’s langs met in totaal 3
bruidsparen. Op het kerkhof nabij de kerk en rivier worden
toespraakjes gehouden voor de bruidsparen. Er schijnt
hier sprake te zijn van een heilige plaats, reden waarom
hier halt gehouden wordt.
“s Avonds gebruiken we laatste gezamenlijke maaltijd van
de groep. In dit onderkomen zitten de gids en chauffeur
apart aan een tafeltje en dat lijkt al een beetje op afscheid
nemen. Direct aan het begin van de maaltijd neemt Els het
woord en bedankt namens de groep Jopie, de gids (Rein)
en de chauffeur voor hun grote inzet en enthousiasme.
Hierdoor is het voor de deelnemers een onvergetelijke reis
geworden waarin we veel van het land zagen en hoorden.

de bevertrack. Het is een
Don Kozakkenlied
Ja hier staan de Don Kozakken
Met een feestlied bij elkaar
Want het valt niet uit te vlakken
Jopie kreeg het voor elkaar
Reiski hierski, reski daarski
Reiski hierski, reiski daar,
Met al die mooie reisski
Maak je Jopie niets meer
wijs(ski).
Samen met haar goede partner
Ja dat is die leuke Ben
Maken zij veel leuke reisski
Van hier naar het Zuiderend
Heeft een ieder goed geslapen?
Heeft een ieder naar z’n zin?
Willen jullie een lekker eisski?
Ja dan gaan we de bus weer in.
Busski inski, busski uitski
Busski inski, in natuur
Ja daar gaan we met z’n allen
In Estonia op avontuur
Ja wij willen jou bedanken
Met dit feestlied bij elkaar
Veel geluk , goede gezondheid
Wensen wij jou allen toe.
…
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Tijdens het dessert verschijnt totaal onverwacht
het Don Kozakkenkoor om Jopie toe te zingen,
aangekondigd door een enthousiaste Nel. Het uit
3 mannen - met passend hoofddeksel bestaande koor, betuigt Jopie in een prachtig lied
haar kwaliteiten als reisbegeleider èn als
plezierige reisgenoot. Een welverdiend dank-je
wel voor onze Jopie.

Toelichting Soomaa National Park
Het Soomaa National Park is het grootste park van Estland werd in 1993 gesticht. Het
bestaat voor 2/3 deel uit hoogveen, rivieren, oeverlanden en bos. In totaal zijn er 4 grote
hoogveencomplexen, die door
rivieren van elkaar gescheiden zijn. De rivieren zetten in het voorjaar grote gebieden (ca
110 km2) onder water, waarbij het dorpje Risa het middelpunt vormt. Deze oppervlakte
periodiek overstroomde graslanden en bossen zijn de grootste in hun soort in Estland.
De planten- en dierenwereld is in het park dan ook erg rijk. De zwarte ooievaar,
kraanvogel. steenarend en schreeuwarend zijn goed vertegenwoordigd in de natte
gebieden. Wat de zoogdieren aangaat komen o.a. bruine beer,wolf, lynx, otter, hert en
eland voor.
Het parkgebied wordt met name door overstromingen getroffen, omdat het gebied erg
vlak is. Daardoor kan het oppervlaktewater niet snel weg. Het water moet zich
vervolgens in het smalle stroomgebied van de rivier de Pärnu persen, om uiteindelijk bij
de stad Pärnu in zee uit te monden.
De lokale cultuur in het gebied is sterk beïnvloed door de aanwezigheid van de vele
rivieren en periodieke overstromingen. In het gebied wordt niet gesproken over de vier,
maar over vijf jaargetijden. Naast zomer, herfst, winter en lente onderscheid men als
vijfde het jaargetijde van de overstromingen. De waterstand was in april zelfs 1m hoger
dan normaal!
Voor het vervoer te water diende vroeger uitgeholde boomstammen van de es en ook
vlotten. In de winter werd voorts gebruik gemaakt van sleden, die in konvooi, voor het
transport naar Pärnu zorgden. Veel herbergen ontstonden op de kruispunten van routes.
Het bezoekerscentrum van het park werd op de plek van een voormalige herberg
gebouwd.
Veel huizen hadden twee verdiepingen, om tijdens hoog water boven droog te kunnen
zitten. Ook had vrijwel iedere woning z’n eigen brug, veelal een hangbrug.
In het kader van het nationale park wordt niet alleen de natuur, maar ook de lokale
cultuur beschermd en daardoor behouden.
Aletta van Embden

Zaterdag 2 juli: Tallinn en terug naar huis.
Het is vertrekdag met een hoogtepunt op het programma, namelijk een bezoek aan het
oude centrum van Tallinn, ommuurd door oude stadswallen met torens en poorten,
evenals met kronkelende straatjes en kasseien. Het oudste deel met de Raekoja plats
(stadhuisplein) dateert uit de 14e eeuw. Het is nu het hart van de stad (en het land) waar
grootse gebeurtenissen voor de Esten op patriottische wijze worden gevierd. Het
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ildenhuis herinnert eraan dat de stad behoort
tot
het
verbond
van
middeleeuwse
Hanzesteden. De scheiding tussen het Estse
en Russische deel van de bevolking vind je
ook terug op kerkelijk gebied. De Pühavaimu
kirik (de kerk van de Heilige Geest) is
historisch gezien de belangrijkste kerk voor
de Ests sprekende bevolkingsgroep. De
Issanda muutlise kirik (kerk van de
Transfiguratie) is een Russisch-orthodoxe
kerk en trekpleister in het oude centrum.
We hebben een halve dag om dit interessante deel van de stad te verkennen. De route
vanaf ons laatste verblijf bij Tori lijkt simpel, maar de chauffeur weet het bij een kruising
even niet meer. Goed om altijd de kaart bij de hand te hebben… De weg vinden naar de
parkeerplaats voor bussen in Tallinn gaat daarentegen moeiteloos.
We zijn niet de enigen die Tallinn bezoeken. Er zijn verschillende cruiseschepen
aangemeerd en het aantal groepen neemt zienderogen toe. De lust om ooit nog met een
cruiseschip mee te gaan, is in één klap over. De terrassen worden steeds voller en het
lukt niet om nog gezamenlijke koffie te drinken. Rein gaat met de voorhoede op pad
langs de bezienswaardigheden. Daarna gaat een ieder zijn weg, koopt nog wat
souvenirs, bezoekt een kerk of geniet van de koffie.
Iedereen is op tijd bij de bus en om één uur zijn we op
het vliegveld. Het elektronisch inchecken met het
groepsticket verloopt vlot en we hebben ruim voldoende
tijd om hier wat te gaan lunchen. We verzamelen bij de
gate en vertrekken op tijd naar Praag, waar de
aansluiting nu soepel verloopt. Jammer dat een van ons
niet lekker was geworden, maar gelukkig vliegen we
toch gezamenlijk naar Schiphol. Bagage compleet en
vlot afgewikkeld, gedag zeggen en tevreden naar huis,
terug kijkend op een prettige reis met een fijne groep.
Jopie Siskens
Wat is er in Estland nog meer aan de hand behalve Natuur?
Estland is al heel lang bewoond geweest door mensen, die sporen van hun
aanwezigheid hebben achtergelaten, zoals afval en bepaalde ingrepen in het natuurlijke
milieu. Voor enig begrip van hoe dat zo gekomen is, volgen hieronder enkele feiten. Er is
ook om het Oostzee gebied eeuwen lang strijd gevoerd.
Er wordt verondersteld, dat Estland omstreeks 2500 v.Chr. al op sommige plekken
bewoond is geweest. Door wie is helaas onbekend.
In de eerste eeuwen n. Chr. is Estland geleidelijk bevolkt geraakt door Fins- Oegrische
stammen afkomstig uit de steppen tussen de Oeral en de Kaspische zee.
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Een aantal van deze stammen is overgestoken naar het huidige Finland en heeft daar
de toenmalige bewoners, de Lappen, steeds verder naar het noorden verdreven. Dit
verklaart de verwantschap tussen het huidige Fins en Ests.
De Esten leefden in stamverband van
akkerbouw en veeteelt, aan de kust ook van
de visserij. In de negende eeuw schijnt er
op de plaats van het huidige Tallinn al een
handelsnederzetting te hebben bestaan. In
de elfde eeuw is er op Toompea een
houten fort gebouwd op de plaats van het
huidige kasteel aan de rand van het oude
Tallinn,
ter bescherming van de
handelsnederzetting. In 1200 werden
Litouwen, Letland (Lijfland) en Estland
veroverd door Denen onder koning
Waldemar II. In 1219 veroverde hij de
burcht op Toompea op de Esten die met de grond gelijk gemaakt werd en vervangen
door een Deense burcht, ook van hout. De naam van de herbouwde stad was ‘Tallinn’,
wat in het Ests ‘Deense stad’ betekent.
In 1227 kwam er voorlopig een einde aan de Deense heerschappij doordat Waldemar II
de slag bij Bornhöved verloor van de Duitse keizer Frederik II. Tallinn kreeg toen zijn
Duitse naam ‘Reval’, die het tot de vrijheidsoorlog van 1918-1920 bleef dragen. In 1342
kwam Estland in het bezit van de Duitse Orde, een geestelijke ridderorde ter verbreiding
met het zwaard van het Christendom in het Oostzeegebied in een verbond met de
Hanze. Reval (Tallinn) werd daarom vanuit Lübeck bestuurd .
Toen de staat van de Duitse Orde door interne twisten in 1561 uiteenviel in Koerland,
Lijfland en Estland, ontstond er een strijd tussen Zweden, Polen, Moskou en
Denemarken om dit gebied. Uiteindelijk kwam Lijfland aan Denemarken, Koerland aan
Polen en Estland aan Zweden.
Vanaf die tijd hebben zich Zweden gevestigd aan de Estlandse kust en op de eilanden.
In 1711 werden Lijfland en Estland veroverd door Tsaar Peter de Grote en bij de vrede
van Nystad na de Noordse oorlog in 1721 kreeg Rusland deze gebieden toegewezen.
Al vanaf dertiende eeuw hebben de ‘Baltische’ Duitsers zich als grootgrondbezitters
kooplieden en ambachtslieden gehandhaafd in Estland. De Baltische Duitsers
behandelden de autochtone Estlandse bevolking met
minachting. Ook onder de Russen ging het de Esten
slecht, zij werden na 1721 lijfeigenen, in 1804 omgezet
in horigen. In 1877 werden door Tsaar Alexander II
privileges
van
de
Duitse
grootgrondbezitters
opgeheven
en
een
Russificatieprogramma
doorgevoerd. Overal werden Russisch-orthodoxe
kerken gebouwd. Als reactie daarop ontstonden antiDuitse en anti-Russische nationalistische bewegingen
voor onafhankelijkheid.
Pas in oktober 1917 kwam door het uitbreken van de bolsjewistische revolutie een kans
op nationale onafhankelijkheid voor de Baltische staten, doordat de Russische troepen
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zich terugtrokken uit de oorlog. Na de Duitse capitulatie op 11 november 1918 drongen
de Russische troepen echter de Baltische gebieden weer binnen, waarbij zij op
tegenstand stuitten van slecht uitgeruste legers van de nationalisten.
In 1920 werd de onafhankelijkheid van de Baltische staten erkend door Duitsland en
door de Sovjets. De nieuwe staten werden in 1921 opgenomen in de Volkenbond. De
relaties met Duitsland, Polen en Sovjet - Rusland bleven echter gespannen.
In het Molotov – Ribbentroppact van 23 augustus 1939 werd in een geheim protocol
vastgelegd, dat de Duitsers de vrije hand zouden krijgen in westelijk Polen en de
Russen in oostelijk Polen, Letland, Estland en Litouwen. Toen op 28 september 1939 de
strijd in Polen beslecht was, werd Estland gedwongen in Moskou een verdrag van
‘wederzijdse bijstand’ te tekenen op straffe van oorlog. Hierdoor kreeg Rusland het recht
marinebases en garnizoenen in Estland te vestigen. Kort daarop overkwam Letland en
Litouwen hetzelfde.
Omdat Hitler in verband met zijn verdere
geheime oorlogsplannen in het Oosten
behoefte had aan Duitse arbeidskrachten
en soldaten, liet hij alle Volksduitsers uit de
Baltische landen gedwongen repatriëren.
Op 15 juni 1940 trok het Rode Leger
Litouwen, Letland en Estland binnen,
werden de regeringen afgezet en de
parlementen ontbonden, gevolgd door
inlijving bij de Sovjetunie. Voor de bevolking
betekende dit terreur, nationalisatie van
particulier bezit en deportatie van naar
schatting 60.000 personen naar Siberië uit
elk van de Baltische Sovjetrepublieken.
Toen in juni 1941 de Duitse legers binnenvielen werden zij aanvankelijk als ‘bevrijders’
beschouwd. Bij de verovering van Estland in 1941is hevig gevochten tussen de Duitse
aanvallers en de Russische verdedigers op Saarema aan het begin van de landengte
naar het Sörve schiereiland. In september/ oktober 1944 waren de rollen omgedraaid en
boden de Duitsers heftige tegenstand om zoveel mogelijk manschappen en materieel te
kunnen evacueren naar Koerland. Wij hebben resten van deze strijd in het veld en langs
de weg aangetroffen, onder andere Russische en Duitse ‘drakentanden’ (betonnen
tankversperringen). Andere overblijfselen zaten niet in ons programma.
De prijs die de Duitsers in 1941 voor ‘bevrijding van het bolsjewisme’ vroegen was hoog.
Zij legden forse oorlogsbelastingen op, leveringen van levensmiddelen en goederen.
Jonge mannen werden gemobiliseerd voor de oorlog tegen Rusland. Naarmate de
dreiging van een Duitse nederlaag een hernieuwde inlijving bij Sovjet -Rusland dichterbij
bracht, kwamen de Baltische volkeren voor een gruwelijk dilemma te staan en traden
meer Esten in Duitse dienst. In september 1944 stuitten de Russen tussen de Finse Golf
en het Peipsimeer op felle tegenstand van Estlandse eenheden. Intussen was er vanaf
de zomer van 1944 een vluchtelingenstroom op gang gekomen uit de Baltische staten
over zee naar het neutrale Zweden. Een aantal van hen werd gedwongen naar
Duitsland uit te wijken, waar zij te werk werden gesteld in de oorlogsindustrie. In het
totaal zijn ca. 200.000 mensen uitgeweken: 90.000 uit Litouwen, 60.000 uit Estland en
evenveel uit Letland.
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Omstreeks half oktober was de bezetting van de Baltische staten door de Russen een
feit. Het zelfde jaar nog werden ca.140.000 Esten gedeporteerd naar Siberië. Er werd
opnieuw een strenge Sovjetisering doorgevoerd. Vanaf 1947 werden er collectieve
boerderijen opgericht. In 1953 was bijna 100 % van landbouw veranderd in kolchosen.
Op Saaremaa werd in 1948 begonnen met de collectivisering van de visserij, later waren
ca. 300 schepen in dienst van de Collectieve Staatsvisbedrijven.
In de ontoegankelijke moerasbossen van Estland, Letland en Litouwen heeft van 1944
tot het begin van 1953 een guerrillaoorlog gewoed tegen de Russen, die
honderdduizenden het leven heeft gekost. Als een vorm van ironie van de geschiedenis
hebben de Esten veel van deze gebieden tot natuurreservaten bestemd. Daarmee is
impliciet een soort monument tot stand gekomen voor de strijd tegen de onderdrukking
en voor nationale onafhankelijkheid.
Wouter Renaud
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Plantenlijst
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Acer platanoides
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Acinos arvensis
Actaea spicata
Aegopodium podagria
Aesculus hippocastanum
Agrimonia eupatoria
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Ajuga pyramidalis
Alchemilla glaucescens
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Allium s. scorodoprasum
Allium schoenoprasum
Allium ursinum
Allium vineale
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus arudinaceus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Amelanchier lamarckii
Anagallis arvensis
Anchusa officinalis
Andromeda polifolia
Anemone nemorosa
Angelica archangelica litoralis
Angelica sylvestris
Antennaria dioica
Anthemis tinctoria
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria
Apera spica-venti
Aquilegia vulgaris
Arabidopsis thaliana
Arabis glabra
Arctium lappa
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Esdoorn, noorse
Duizendblad
Wilde bertram
een tijm
Christoffelkruid
Zevenblad
Paardenkastanje, witte
Agrimonie, gewone
Struisgras, gewoon
Fioringras
Zenegroen, piramideVrouwenmantel, blauwgroene
Waterweegbree, grote
Look-zonder-look
Slangenlook
Bieslook
Daslook
Kraailook
Els, zwarte
Els, witte
Vossenstaart, grote rietVossenstaart, geknikte
Vossenstaart, grote
Krentenboompje, Amerikaans
Guichelheil, rode
Ossentong, gewone
Lavendelheide
Anemoon, bosEngelwortel, grote
Engelwortel, gewone
Rozenkransje
Kamille, gele
Reukgras, gewoon
Fluitenkruid
Wondklaver
Windhalm, grote
Akelei, wilde
Zandraket
Torenkruid
Klit, grote
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Arctium tomentosum
Arctostaphylos alpinum
Arctostaphylos uva-ursi
Arenaria serpyllifolia
Aristolochia clematis
Armeria maritima elongata
Arrhenaterum elatius
Artemisia campestris
Artemisia vulgaris
Asarum europaeum
Asplenium ruta-muraria
Aster tripolium tripolium
Astragalus danicus
Athyrium filix-femina
Atriplex littoralis
Barbarea vulgaris arcuata
Bellis perennis
Berberis vulgaris
Berteroa incana
Betula nana
Betula pendula
Bolboschoenus maritimus
Botrychium lunaria
Briza media
Bromus hordeaceus
Bunias orientalis
Butomus umbellatus
Cakile maritima baltica
Calamagrostis epigeios epigeios
Calla palustris
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Campanula cervicaria
Campanula glomerata
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia
Campanula trachelicum
Capsella bursa-pastoris
Cardamine bulbifera
Cardamine pratensis pratensis
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Klit, donzige
Berendruif, AlpenBerendruif
Zandmuur, gewone
Pijpbloem
Engels gras
Glanshaver
Averuit, wilde
Bijvoet
Mansoor
Muurvaren
Zulte
een wikke
Wijfjesvaren
Melde, strandBarbarakruid, gewoon
Madeliefje
Zuurbes
Grijskruid
Berk, dwergBerk, ruwe
Heen
Maanvaren, gelobde
Bevertje
Dravik, zachte
Hardvrucht, grote
Zwanenbloem
Zeeraket
Duinriet
Slangenwortel
Struikheide
Dotterbloem, gewone
Klokje, ruw
Klokje, kluwenKlokje, weide
Klokje, prachtKlokje, grasKlokje, ruig
Herderstasje
Bolletjeskers
Pinksterbloem
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Carduus acanthoides
Carduus crispus
Carduus personata
Carex davalliana
Carex disticha
Carex flacca
Carex flava
Carex hirta
Carex nigra nigra
Carex oederi oederi
Carex otrubae
Carex ovalis
Carex panicea
Carex paniculata
Carex pilulifera
Carex rostrata
Carex vulpina
Carlina vulgaris vulgaris
Carpinus betulus
Carum carvi
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Centaurea phrygia
Centaurea scabiosa
Centauria stoebe
Centaurium pulchellum
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cerastium arvense
Chaenorhinum minus
Chelidonium majus
Chrysosplenium alternifolium
Cichorium intybus
Cirscaea lutetiana
Cirsium arvense var. arvense
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Clinopodium vulgare
Cnidium dubium
Comarum palustre
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Distel, langstekelige
Distel, kruleen distel (Klettendistel)
Davall‘s zegge
Zegge, tweerijige
Zegge, zeegroene
Zegge, gele
Zegge, ruige
Zegge, zwarte
Zegge, dwergVoszegge, valse
Zegge, hazenZegge, blauwe
Zegge, pluimZegge, pilZegge, snavelZegge, vosDriedistel
Haagbeuk
Karwij
Korenbloem
Knoopkruid
Centaurie, grote
Centaurie, rijnDuizendguldenkruid, fraai
Bosvogeltje, wit
Bosvogeltje, rood
Hoornbloem, akkerLeeuwenbek, kleine
Stinkende gouwe
Goudbveil, verspreidbladige
Cichorei, wilde
Heksenkruid, groot
Distel, akkerDistel, moesKale jonker
Distel, speerBorstelkrans
een peterselie
Wateraardbei
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Conyza canadensis
Cornus alba
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Craetagus rotundifolia
Crambe maritima
Crataegus monogyna
Crataegus rhipidophylla
Crataegus rotundifolia
Crepis mollis
Crepis praemorsa
Cuscuta epithymum
Cynoglossum officinale
Cynosurus cristata
Cypripedium calceolus
Dactylis glomerata glomerata
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata cruenta
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dactylorhiza maculata maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza viride
Danthonia decumbens
Daphne mezereum
Daucus carota carota
Deschampsia flexuosa
Descurainia sophia
Dianthus arenarius arenarius
Dianthus deltoides
Dianthus superbus
Digitalis purpurea
Drosera anglica
Drosera rotundifolia
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Echium vulgare
Eleocharis palustris
Elymus repens repens
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Lelietje-van-dalen
Winde, akker
Winde, haagFijnstraal, Canadese
Kornoelje, witte
Kornoelje, rode
Hazelaar
een meidoorn
Zeekool
Meidoorn, eenstijlige
een meidoorn
een meidoorn
een streepzaad
een streepzaad
Warkruid, klein
Hondstong, veldKamgras
Vrouwenschoentje
Kropaar
Orchidee, bosOrchis, Vleeskleurige
Orchis, gevlekte
Orchis, rietNachtorchis, groene
Tandjesgras
Peperboompje, rood
Peen
Smele, bochtige
Sophiekruid
Anjer, zandAnjer, steenAnjer, prachtVingerhoedskruid, gewoon
Zonnedauw, lange
Zonnedauw, ronde
Stekelvaren, smalle
Mannetjesvaren
Slangenkruid
Waterbies, gewone
Kweek
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Empetrum nigrum
Epipactis helleborine
Epipactis palustris
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Equisetum sylvaticum
Erigeron acer acer
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Erophila verna
Eupatorium cannabinum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia seguieriana
Euphrasia stricta
Fagus sylvatica
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Fraxinus excelsior
Fumaria officinalis
Galeopsis pubescens
Galium album
Galium aparine
Galium boreale
Galium mollugo
Galium odoratum
Galium palustre palustre
Galium uliginosum
Galium verum
Gentiana cruciata
Geranium molle
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geranium sylvaticum
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Kraaiheide
Wespenorchis, bredeWespenorchis, moerasHeermoes
Holpijp
Schaafstro
Lidrus
Paardenstaart, bosFijnstraal, scherpe
Veenpluis
Wollegras, breed
Wollegras, eenarig
Vroegeling
Koninginnekruid
Wolfsmelk, cipresWolfsmelk, zandOgentroost, stijve
Beuk
Schapengras, fijn
Beemdlanggras
Zwenkgras, rood
Moerasspirea
Knolspirea
Bosaardbei
Bosaardbei, grote
Es
Duivenkervel, gewone
Hennepnetel, zachte
een walstro
Kleefkruid
Walstro, Noords
Walstro, glad
Lievevrouwebedstro
Walstro, moerasWalstro, ruw
Walstro, geel
Gentiaan, kruisblad
Ooievaarsbek, zachte
Ooievaarsbek, beemdRobertskruid
Ooievaarsbek, bos-
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

Geum rivale
Geum urbanum
Gladiolus imbricatus
Glaux maritima
Glechoma hederaceae
Glyceria fluitans
Gymnadenia c. conopsea
Gymnocarpium dryopteris
Helianthemum nummularium
Hepatica nobilis
Heracleum mantegazzianum
Heracleum sphondilium
Herminium monorchis
Herniaria glabra
Hieracium aurantiacum
Hieracium laevigatum
Hieracium pilocella
Hieracium umbellatum
Hippuris vulgaris
Honkenya peploides
Humulus lupulus
Hydrocharis morsus-ranae
Hyoscyamus niger
Hypericum perforatum
Hypochaeris maculatum
Impatiens parviflora
Inula conyzae
Inula salicina
Iris pseudacorus
Isatis tinctoria
Jasione montana
Juncus a. alpinoarticulatus
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus subnodulosus
Juncus tenuus
Juniperus communis communis
Knautia arvensis
Lamium album
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Nagelkruid, knikkend
Nagelkruid, geel
een gladiool
Melkkruid
Hondsdraf
Mannagras
Muggenorchis, grote
Driehoeksvaren, gebogen
Zonneroosje, geel
Leverbloempje
Berenklauw, reuzenBerenklauw, gewone
Orchis, honingBreukkruid, kaal
Havikskruid, oranje
Havikskruid, stijf
Muizenoor
Havikskruid, schermLidsteng
Zeepostelein
Hop
Kikkerbeet
Bilzekruid
Sint-janskruid
Biggenkruid, gevlekt
Springzaad, klein
Donderkruid
Alant, wilg
Gele lis
Wede
Zandblauwtje
Rus, rechte
Rus, zomp
Rus, greppel
Biezenknoppen
Rus, pitrus, paddenRus, tengere
Jeneverbes
Beemdkroon
Dovenetel, witte
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246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

Lamium purpureum
Lathyrus maritima
Lathyrus palustris
Lathyrus pratensis
Lathyrus sylvestris
Lathyrus vernus
Ledum palustre
Lemna minor
Leontodon autumnalis
Lepidium draba
Lepidium latifolium
Leucanthemum vulgare
Leymus arenarius
Lilium bulbiferum croceum
Lilium martagon
Linaria vulgaris
Linnea boralis
Linum catharcticum
Listera ovata
Lollium perenne
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Lunaria rediviva
Lupinus angustifolius
Luzula multiflora
Lycopodium annotinum
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Matricaria chamomilla
Matricaria maritimum
Medicago lupulina
Medicago sativa
Medicago x varia
Melampyrum arvense
Melampyrum nemorosum
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
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Dovenetel, paarse
Lathyrus, zeeLathyrus, moerasLathyrus, veldLathyrus, bosLathyrus, voorjaarsMoerasrozemarijn
Kroos, klein
Leeuwentand, vertakte
Pijlkruidkers
Kruidkers, vergeten
Margriet
Zandhaver
Lelie, roggeLelie, Turkse
Vlasbekje
Linnaeusklokje
Geelhartje
Keverorchis, grote
Raaigras, Engels
Kamperfoelie, rode
Rolklaver, gewone
Judaspenning, wilde
Lupine, blauwe
Veldbies, veelbloemige
Wolfsklauw, stekende
Wolfspoot
Penningkruid
Wederik, moerasWederik, grote
Kattenstaart, grote
Dalkruid
Kamille, echte
Kamille, zeeHopklaver
Luzerne
Luzerne, bonte
Wilde weit
Boszwartkoren
Hengel
Hengel, bos-
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287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

Melica nutans longus
Melilotus albus
Melilotus altissimus
Mentha aquatica
Menyanthes trifoliata
Mercurialis perennis
Milium effusum
Moehringia trinervia
Molinia caerulea caerulea
Moneses uniflora
Myosotis arvensis
Myosotis discolor
Myosotis scorpioides
Myrica gale
Myriophyllum spicatum
Neottia nidus-avis
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Odontites verna verna
Oenothera biennis
Ononis arvensis
Ophioglossum vulgatum
Ophrys insectifera
Orchis militaris
Origanum vulgare
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Oxalis corniculata
Oxytropis pilosa
Papaver dubium
Paris quadrifolia
Pedicularis palustris palustris
Persicaria aviculare
Petasites albus
Petasites hybridus
Phleum arenarium
Phleum pratense pratense
Phragmites australis
Picea abies
Pinguicula vulgaris
Pinus sylvestris
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Parelgras, knikkend
Honingklaver, witte
Honingklaver, goudgele
Munt, waterWaterdrieblad
Bingelkruid, bosGierstgras, bosDrienerfmuur
Pijpenstrootje
Wintergroen, eenbloemig
Vergeet-mij-nietje, akkerVergeet-mij-nietje, veelkleurig
Vergeet-mij-nietje, moerasGagel, wilde
Vederkruid, aarVogelnestje
Gele plomp
Waterlelie, witte
Ogentroost, rode
Teunisbloem, middelste
Stalkruid
Addertong
Orchis, vliegenSoldaatje
Marjolein, wilde
Wintergroen, eenzijdig
Klaverzuring, witte
Klaverzuring, gehoornde
een oxytropus
Papaver, bleke
Eenbes
Kartelblad, moeras
Varkensgras, gewoon
Hoefblad, wit
Hoefblad, goot
Doddegras, zandTimoteegras
Riet
Fijnspar
Vetblad
Den, grove
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328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Platanthera bifolia
Platanthera montana
Poa annua
Poa nemoralis
Poa pratensis
Polygala amarella
Polygala vulgaris
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonum persicaria
Populus balsamifera
Populus tremula
Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potentilla anserina
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla reptans
Primula farinosa
Primula veris
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Pulsatilla pratensis
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Rhamnus alnus
Rhamnus catharcticus
Rhinanthus angustifolia
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Weegbree, smalle
Weegbree, grote
Weegbree, ruige
Orchis, welriekende nachtOrchis, bergnachtStraatgras
Schaduwgras
Beemdgras, veldVleugeltjesbloem, bittere
Vleugeltjesbloem, gewone
Salomonszegel, gewone
Salomonszegel, welriekende
Perzikkruid
Populier, balsemPopulier, ratelFonteinkruid, drijvend
Fonteinkruid, schedeZilverschoon
Ganzerik, viltTormentil
Vijfvingerkruid
Sleutelbloem, melige
Sleutelbloem, gulden
Brunel, gewone
Kers, zoete
Vogelkers, gewone
Sleedoorn
Adelaarsvaren
Wildemanskruid
Wintergroen, klein
Wintergroen, rondbladig
Eik, zomer
Boterbloem, scherpe
Boterbloem, gulden
Boterbloem, knolBoterbloem, egelBoterbloem, kruipende
Boterbloem, blaartrekkende
Sporkehout
Wegedoorn
Ratelaar, grote
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369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

Rhinanthus minor
Rhynchospora alba
Ribes alpinum
Ribes uva-crispa
Rorippa amphibia
Rorippa palustris
Rosa pimpinellifolia
Rosa villosa
Rubus caesius
Rubus chamaemorus
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex hydrolapathum
Rumex obtusifolius
Sagina nodosa
Sagina procumbens
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Sanicula europaea
Saxifraga aizoides
Saxifraga tridactylites
Scheuchzeria palustris
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus tabernaemontanii
Scirpus sylvaticus
Scorzonera humilis
Scrophularia nodosa
Scutellaria altissima
Scutellaria galericulata
Sedum acre
Sedum album
Sedum telephium maximum
Selinum carvifolia
Senecio inaequidens
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Ratelaar, kleine
Snavelbies, witte
Alpenbes
Kruisbes
Waterkers, gele
Moeraskers
Egelantier
Roos, bottelBraam, dauwBraam, moeras
Framboos
Braam, steenZuring, veldZuring, schapenZuring, krulZuring, waterZuring, ridderVetmuur, sierlijke
Vetmuur, liggende
Wilg, schietWilg, geoorde
Wilg, bosWilg, grauwe
Vlier, gewone
Pimpernel, kleine
Heelkruid
Steenbreek, gele bergKandelaartje
Veenbloembies
Bies, mattenBies, ruwe
Bies, bosSchorseneer, kleine
Helmkruid, knopig
Glidkruid, groot
Glidkruid, blauw
Muurpeper
Vetkruid, wit
Hemelsleutel
Karweiselie
Kruiskruid, bezem-
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410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

Senecio jacobaea
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Sesleria carulea
Silene dioica
Silene flos-cuculi
Silene noctiflora
Silene nutans
Silene pratensis
Silene viscaria
Silene vulgaris
Sinapis arvensis
Sisymbrium officinale
Solanum dulcamara
Sonchus asper
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus intermedia
Sparganium erectum
Stachys officinalis
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Stellaria nemorum
Succisa pratensis
Symphytum officinale
Syringa vulgaris
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Taxus baccata
Tetragonolobus maritimus
Thalictrum flavum
Thalictrum simplex simplex
Thelypteris palustris
Thymus serphyllum
Thlaspi arvense
Tilia cordata
Tilia tormentosa
Tofieldia calyculata
Tragopogon pratensis
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Kruiskruid, jacobsKruiskruid, kleverig
Kruiskruid, klein
Blauwgras
Koekoeksbloem, dagKoekoeksbloem, echte
Koekoeksbloem, nachtSilene, nachtKoekoeksbloem, avondPekanjer, rode
Silene, blaasHerik
Raket, gewone
Bitterzoet
Melkdistel, gekroesde
Meelbes
Lijsterbes, gewone
Lijsterbes,Zweedse
Egelskop, grote
Betonie
Andoorn, bosMuur, grasMuur,, grote
Muur, vogelMuur, bosBlauwe knoop
Smeerwortel, gewone
Sering
Boerenwormkruid
Paardenbloem
Taxus
Hauwklaver
Poelruit
Ruit, onvertakte
Moerasvaren
Tijm, wilde
Witte krodde
Linde, winterLinde, zilver
Bieslelie
Morgenster, gele
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451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

Trichophorum alpinum
Trichophorum cesitosum s germanicum
Trientalis europaea
Trifolium arvense
Trifolium hybridum
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Triglochin maritima
Triglochin palustris
Tripleurospermum maritima
Trollius europaeus
Tussilago farfara
Typha latifolia
Ulmus glabra
Urtica dioica
Utricularia intermedia
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana officinalis
Verbascum nigrum
Verbascum thapsus
Veronica anagallis-aquatica
Veronica catenata
Veronica chamaedrys
Veronica longifolia
Veronica officinalis
Veronica spicata
Veronica teucrium
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sepium
Vinca minor
Vincetoxicum hirundinaria
Viola arvensis
Viola epipsila
Viola riviniana
Viola tricolor
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Veenbes, alpenVeenbies
Zevenster
Hazenpootje
Klaver, basterdKlaver, bergKlaver, rode
Klaver, witte
Zoutgras, schorrenZoutgras, moerasKamille, reukloze
Kogelranonkel
Hoefblad, klein
Lisdodde, grote
Iep, ruwe
Brandnetel, grote
Blaasjeskruid, plat
Bosbes, blauwe
Veenbies, kleine
Rijsbes
Bosbes, rode
Valeriaan, echte
Toorts, zwarte
Koningskaars
Ereprijs, blauwe waterEreprijs, rode waterEreprijs, gewone
Ereprijs, lange
Ereprijs, mannetjesEreprijs, aarEreprijs, brede
Gelderse roos
Wikke, vogelWikke, ringel
Wikke, heggenMaagdenpalm, kleine
Engbloem, witte
Viooltje, akker
een viooltje
Viooltje, bleeksporig bosViooltje, driekleurig

Insectenlijst
dagvlinders

bosparelmoervlinder
purperstreepparelmoervlinder
icarusblauwtje
grootdikkopje
donkerpimpernelblauwtje
roodstreephooibeestje
kleine vos
atalanta
klein gead. Witje
klein koolwitje
groot koolwitje
veenlluzerne vlinder
groot gead. Witje
koevinkje
bruin zandoogje
boszandoogje
gewoon hooibeestje
koninginnepage
kleine ijsvogelvlinder
grote parelmoervlinder
kleine weerschijnvlinder
grote weerschijnvlinder
grote vuurvlinder
morgenrood
wikkeblauwtje
vals heideblauwtje
klaverblauwtje
dwergblauwtje
nachtvlinders klaverspanner
beervlinder
gestreepte goudspanner
porseleinvlinder
wegedoornspanner
rouwspanner
gammauil
st jansvlinder
kleine zomervlinder
bruine daguil
hageheld
witte tijger
rupsen
rouwmantel
nachtpauwoog
woldrager
ringelrups
juffers
bosbeekjuffer

Melithaea athalia
Brenthis ino
Polyommatus icaris
Ochlodes venata
Naculinea nausithous
Coenonympha glycerion
Aglais urticae
Vanessa atalanta
Pieris napi
Pieris rapae
Pieris brassicae
Colias palaeuo
Aporia crataegi
Aphantopus hyperantus
Maniola jurtina
Lopinga achine
Coenonympha pamphilus
Papilio machaon
Liminitis camilla
Argymnis aglaja
Aputura lila
Apatura iris
Lycaena dispar
Lycaena virgaureae
Polyommatus amandus
Plebeius idas
Polyommatus semiargus
Cupido minimus
Chiasmia clatata
?
Camptogramma bilineata
Abraxassylvata
Philereme tranversata
Odezia atrata
Autographa gamma
Zygena loti
Hemithea aestivaria
Euclidiaglyphica
Lasiocampa quercus
Spilosoma lubricipeda
Nymphalis antiopa
Saturnia pavonia
Eriogaster lanastris
Malacosoma neustria
Calopteryx virgo
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libellen

overigen

gewone pantserjuffer
lantaarntje
grote roodoogjuffer
watersnuffel
variabele waterjuffer
azuurjuffer
vuurjuffer
rivierrombout
glassnijder
groene glazemaker
bruine glazemaker
gewone bronlibel
smaragdlibel
oeverlibel
viervleklibel
oostelijke witsnuitlibel
gevlekte witsnuitlibel
venwitsnuit
grote keizerlibel
dennenboktor
timmerboktor
zakjesdrager
hoornaar
gouden tor

Lester sponsa
Ischnura elegans
Erythromma najas
Enallagma cyathgerum
Coenagrion pulchellum
Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Gomphus flavipes
Brachytron pratense
Aeshna viridis
Aeshna grandis
Cordulegaster annulatus
Cordulia aenea
Orthetrum cancellatum
Libellulla quadrimaculata
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia dubia
Anax imperator
?
Acanthocinus aedilis
Sterrhopterix fusca
Vespa crabo
Cetonia aurata

Vogellijst zie vanaf pagina 38 e.v. op Landscape-formaat.
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Vogelchecklist Estland
Samengesteld door Jopie Siskens, reisleider
ARC-KNNV reis 20 juni – 2 juli 2011
Aantal waargenomen soorten: 159
Aantal soorten land: 339, waarvan met uitsterven bedreigde soorten: 7
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02
Datum
Phasianidae
Common Quail

Juni
1

Dag
Coturnix coturnix

Juli
2

3

4

5

Kwartel

6

7

8

9 10 11 12

13

X

Anatidae
Greylag Goose

Anser anser

Grauwe Gans

X

Mute Swan

Cygnus olor

Knobbel zwaan

Whooper Swan

Cygnus cygnus

Wilde Zwaan

Common Shelduck

Tadorna tadorna

Bergeend

Gadwall

Anas strepera

Krakeend

X

Eurasian Wigeon

Anas penelope

Smient

X

X

Anas platyrhynchos

Wilde Eend

Northern Shoveler

Anas clypeata

Slobeend

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38

X

X
X

Dag
Mallard

X

X

X

X

X

Northern Pintail

Anas acuta

Pijlstaart

X

X

Garganey

Anas querquedula

Zomertaling

X

X

Common Teal

Anas crecca

Wintertaling

X

X

Common Pochard

Aythya ferina

Tafeleend

Tufted Duck

Aythya fuligula

Kuifeend

Greater Scaup

Aythya marila

Toppereend

Common Eider

Somateria mollissima

Eidereend

X

White-winged Scoter

Melanitta fusca

Grote Zeeüend

X

Long-tailed Duck/Oldsquaw

Clangula hyemalis

IJseend

Common Goldeneye

Bucephala clangula

Brilduiker

Smew

Mergellus albellus

Nonnetje

Goosander

Mergus merganser

Grote Zaagbek

Red-breasted Merganser

Mergus serrator

Middelste Zaagbek

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Dag

1

X

X X

2

3

X

Podicipedidae
Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

Fuut

X

Slavonian or Horned Grebe

Podiceps auritus

Kuifduiker

X

39

X

X

4

5

X

6

7

X

8

X
X

9 10 11 12 1 3

Ciconiidae
European White Stork

Ciconia ciconia

Gewone Ooievaar

X

X

X

X

Ardea cinerea

Blauwe Reiger

X

X

X

X

X

X

X

Phalacrocorax carbo

Aalscholver

X

X

X

X

X

X

Common Kestrel

Falco tinnunculus

Torenvalk

X

Red-footed Falcon

Falco vespertinus

Roodpootvalk

Merlin

Falco columbarius

Smelleken

Eurasian Hobby

Falco subbuteo

Boomvalk

Pandion haliaetus

Visarend

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ardeidae
Grey Heron

X

Phalacrocoracidae
Great Cormorant
Falconidae

X
X

X

Accipitridae
Osprey

Dag

1

X

X

2

3

European Honey Buzzard

Pernis apivorus

Wespendief

X

White-tailed Sea Eagle

Haliaeetus albicilla

Zeearend

X

Western Marsh Harrier

Circus aeruginosus

Bruine Kiekendief

Northern Harrier/Hen Harrier

Circus cyaneus

Blauwe Kiekendief

4

5

6

7

X
X
X

40

X
8

9 10 11 12 1 3

X
X

X
X

X

X
X

X

X

Montagu's Harrier

Circus pygargus

Grauwe Kiekendief

X

Eurasian Sparrowhawk

Accipiter nisus

Sperwer

Eurasian Buzzard

Buteo buteo

Buizerd

Lesser Spotted Eagle

Aquila pomarina

Schreeuwarend

X

Water Rail

Rallus aquaticus

Waterral

X

Corncrake

Crex crex

Kwartelkoning

Spotted Crake

Porzana porzana

Porseleinhoen

Common Moorhen

Gallinula chloropus

Waterhoentje

X

Common Coot

Fulica atra

Meerkoet

X

Grus grus

Kraanvogel

X

X

X

X

1

2

3

4

X
X

X

X

X

X
X

X

H

H

X

X

Rallidae
X

H

H

H

H

X

H

X

H

H

H
X
X

X

X

X

X

X

X

X

5

6

7

8

9 10 11 12 1 3

Gruidae
Common Crane

Dag

X

X

Haematopodidae
Eurasian Oystercatcher

Haematopus ostralegus

Scholekster

X

X

X

X

X

X

X

Northern Lapwing

Vanellus vanellus

Kievit

X

X

X

X

X

X

X

Eurasian Golden Plover

Pluvialis apricaria

Goudplevier

X

X

X

X

X

X

X

X

Charadriidae
X

X
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Common Ringed Plover

Charadrius hiaticula

Bontbekplevier

Little Ringed Plover

Charadrius dubius

Kleine Plevier

Eurasian Woodcock

Scolopax rusticola

Houtsnip

Common Snipe

Gallinago gallinago

Watersnip

Black-tailed Godwit

Limosa limosa

Grutto

Whimbrel

Numenius phaeopus

Regenwulp

Eurasian Curlew

Numenius arquata

Wulp

Spotted Redshank

Tringa erythropus

Zwarte Ruiter

Common Redshank

Tringa totanus

Tureluur

Common Greenshank

Tringa nebularia

Groenpootruiter

X

X

X

X

X

X

H

H

X

X

Scolopacidae
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
Dag

Green Sandpiper

Tringa ochropus

Witgatje

Wood Sandpiper

Tringa glareola

Bosruiter

Common Sandpiper

Actitis hypoleucos

Oeverloper

Dunlin

Calidris alpina

Bonte Strandloper

Ruff

Philomachus pugnax

Kemphaan

1

2

3

4

5

X

X
X

X

X
6

7

X
8

9 10 11 12 1 3
X
X

X

X

X
X
X

Laridae
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X

Mew Gull

Larus canus

Stormmeeuw

Great Black-backed Gull

Larus marinus

Herring Gull

X

X

X

X

X

Grote Mantelmeeuw

X

X

X

X

Larus argentatus

Zilvermeeuw

X

X

X

X

Lesser Black-backed Gull

Larus fuscus

Kleine Mantelmeeuw

Common Black-headed Gull

Larus ridibundus

Kokmeeuw

X

Little Gull

Larus minutus

Dwergmeeuw

X

Caspian Tern

Sterna caspia

Reuzenstern

X

Sandwich Tern

Sterna sandvicensis

Grote Stern

Common Tern

Sterna hirundo

Visdiefje

Arctic Tern

Sterna paradisaea

Noordse Stern

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Dag

1

2

Little Tern

Sterna albifrons

Dwergstern

Black Tern

Chlidonias niger

Zwarte Stern

Rock Dove/Feral Dove

Columba livia

Rotsduif

X

X

Woodpigeon

Columba palumbus

Houtduif

X

X

Cuculus canorus

Koekoek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X
8

9 10 11 12 1 3

X

X

X

Columbidae
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Cuculidae
Common Cuckoo

X
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X

X

X

X

Apodidae
Common Swift

Apus apus

Gierzwaluw

X

Alcedo atthis

IJsvogel

Upupa epops

Hop

Northern Wryneck

Jynx torquilla

Draaihals

Lesser Spotted Woodpecker

Dendrocopos minor

Kleine Bonte Specht

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alcedinidae
Common Kingfisher

X

Upupidae
Common Hoopoe

X

Picidae
X
X
Dag
Great Spotted Woodpecker

Dendrocopos major

Grote Bonte Specht

Lanius collurio

Grauwe Klauwier

Oriolus oriolus

Wielewaal

Eurasian Jay

Garrulus glandarius

Vlaamse Gaai

Common Magpie

Pica pica

Ekster

1

2

3

4

X

5

6

7

8

9 10 11 12 1 3

X

X

X

X

X

X

Laniidae
Red-backed Shrike

X

X

X

Oriolidae
Eurasian Golden Oriole

X

X

H

X

H

Corvidae
X
X
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X

X
X

X

X

X

X

Eurasian Nutcracker

Nucifraga caryocatactes

Notenkraker

Eurasian Jackdaw

Corvus monedula

Kauw

Rook

Corvus frugilegus

Roek

Hooded crow

Corvus corone

Bonte Kraai

Common Raven

Corvus corax

Raaf

Great Tit

Parus major

Koolmees

Blue Tit

Parus caeruleus

Pimpelmees

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Paridae
X

X
Dag

Marsh Tit

Parus palustris

Glanskopmees

Willow Tit

Parus montanus

Matkopmees

Crested Tit

Parus cristatus

Kuifmees

Remiz pendulinus

Buidelmees

Collared Sand Martin/Bank
Swallow

Riparia riparia

Oeverzwaluw

Barn Swallow

Hirundo rustica

Boerenzwaluw

Northern House Martin

Delichon urbicum

Huiszwaluw

X

1

2

3

X

X

X
4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

9 10 11 12 1 3
X

X

X

X
X

X

X

Remizidae
Penduline Tit

H

Hirundinidae
X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alaudidae
Woodlark

Lullula arborea

Boomleeuwerik

X

Eurasian Skylark

Alauda arvensis

Veldleeuwerik

X

Grasshopper Warbler

Locustella naevia

Sprinkhaanzanger

X

River Warbler

Locustella fluviatilis

Krekelzanger

Great Reed Warbler

Acrocephalus arundinaceus

Grote Karekiet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sylviidae

X

Dag

1

X

X

2

3

X

X

4

5

X

X

X

X

6

7

8

9 10 11 12 1 3

X

X

Sedge Warbler

Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger

Paddyfield Warbler

Acrocephalus agricola

Veldrietzanger

Blyth's Reed Warbler

Acrocephalus dumetorum

Struikrietzanger

Eurasian Reed Warbler

Acrocephalus scirpaceus

Kleine Karekiet

Marsh Warbler

Acrocephalus palustris

Bosrietzanger

Icterine Warbler

Hippolais icterina

Spotvogel

X

X

X

Willow Warbler

Phylloscopus trochilus

Fitis

X

X

X X

Common Chiffchaff

Phylloscopus collybita

Tjiftjaf

X

X

X X

Wood Warbler

Phylloscopus sibilatrix

Fluiter

X

X

X

Greenish Warbler

Phylloscopus trochiloides

Grauwe fitis

H
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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Blackcap

Sylvia atricapilla

Zwartkop

X

X

Garden Warbler

Sylvia borin

Tuinfluiter

X

X

Barred Warbler

Sylvia nisoria

Sperwergrasmus

Lesser Whitethroat

Sylvia curruca

Braamsluiper

X

X

Greater Whitethroat

Sylvia communis

Grasmus

X

X

X

2

3

4

Dag

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

6

7

8

9 10 11 12 1 3

Regulidae
Goldcrest

Regulus regulus

Goudhaantje

X

Troglodytes troglodytes

Winterkoning

X

X

Sitta europaea

Boomklever

X

X

Sturnus vulgaris

Spreeuw

X

X

X

X

X X

Eurasian Blackbird

Turdus merula

Merel

X

X

X

X

X

Fieldfare

Turdus pilaris

Kramsvogel

X

X

X

X

X

Troglodytidae
Winter Wren

X

X

X

X

X

Sittidae
Eurasian Nuthatch

X

Sturnidae
European Starling

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turdidae

X
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X

Redwing

Turdus iliacus

Koperwiek

X

Song Thrush

Turdus philomelos

Zanglijster

X

Mistle Thrush

Turdus viscivorus

Grote Lijster

X

Erithacus rubecula

Roodborst

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

Muscicapidae
European Robin

X
Dag

1

2

3

Thrush Nightingale

Luscinia luscinia

Noordse Nachtegaal

Black Redstart

Phoenicurus ochruros

Zwarte Roodstaart

Common Redstart

Phoenicurus phoenicurus

Gekraagde Roodstaart

Whinchat

Saxicola rubetra

Paapje

X

X

Common Stonechat

Saxicola torquatus

Roodborsttapuit

X

X

Northern Wheatear

Oenanthe oenanthe

Tapuit

X

X

Spotted Flycatcher

Muscicapa striata

Grauwe Vliegenvanger

X

X

Pied Flycatcher

Ficedula hypoleuca

Bonte Vliegenvanger

Red-breasted Flycatcher

Ficedula parva

Kleine Vliegenvanger

House Sparrow

Passer domesticus

Huismus

Eurasian Tree Sparrow

Passer montanus

Ringmus

X
4

5

6

X
7

X

8

X

X

9 10 11 12 1 3

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
H

X

X

X

X

X

H

H

Passeridae
X

X

X
X
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Prunellidae
Dunnock

Prunella modularis

Heggemus

Motacilla flava

Gele Kwikstaart

X

Motacillidae
Yellow Wagtail

X
Dag

1

X

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1 3

X

X

X

X

X

X

X

X

White Wagtail

Motacilla alba

Witte Kwikstaart

X

X

X

X

X

X

Meadow Pipit

Anthus pratensis

Graspieper

X

X

X

Tree Pipit

Anthus trivialis

Boompieper

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chaffinch

Fringilla coelebs

Vink

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

European Serin

Serinus serinus

Europese Kanarie

X

X

X

X

European Greenfinch

Carduelis chloris

Groenling

X

X

X

X

X

Eurasian Siskin

Carduelis spinus

Sijsje

X

X X

X

European Goldfinch

Carduelis carduelis

Putter

X

X

X

X

X

X

Common Linnet

Carduelis cannabina

Kneu

X

X

X

X

Common Rosefinch

Carpodacus erythrinus

Roodmus

X

X

X

X

X

Parrot Crossbill

Loxia pytyopsittacus

Grote Kruisbek

X

Hawfinch

Coccothraustes
coccothraustes

Appelvink

X

Fringillidae

X

X

X

X

X
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X

X
X

X

X
X

X

H

X

X

X

Emberizidae
Yellowhammer

Emberiza citrinella

Geelgors

X

Reed Bunting

Emberiza schoeniclus

Rietgors

X

ZOOGDIEREN
Eland
Haas
Vos

REPTIELEN e.a.
Ringslang
Hazelworm
Adder

50

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

